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ОБЯВА

за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

1.
Наименование, брой, ниво за достъп до класифицирана информация, изисквания за заемане на длъжностите
населено място, където се намира формированието и военнопощенски номер.
Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски
(войнишки) длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни
или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 5 (пет) длъжности:

матрос 3-ти
клас

Специфични
изисквания

52660 гр.Варна

Ниво на достъп
до
класифицирана
информация

5

Изисквания за
минимално
образование и
квалификация

Военно звание

Изпълнител

Военно
формирование и
място за
изпълнение на
службата

1

Наименование на вакантната
длъжност

Брой

№

1зисквания на длъжността

Средно
образование

За служебно
ползване

няма

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса.
Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017 г. на министъра на отбраната, началникът на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ флотилен
адмирал Боян Медникаров е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.
3. Начин на провеждане на конкурса.
За провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане и комисия за провеждане на конкурса и беседи с
кандидатите.
3.1. Допускането до участие в конкурса включва:
- проверка на подадените документи;
- изготвяне на поименен списък на кандидатите;
- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;
- писмено уведомяване (по телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за датата, часа и мястото на провеждане на
конкурса;
- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса в структурите на Централно
военно окръжие (ЦВО).

Информация ще бъде публикувана и на интернет страницата на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ с адрес: http://www.nava!acad.bg.
Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка „психологично пригоден
за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска
академия (ВМА) не се допуска до участие в конкурса.
3.2. Провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда по график в периода от 12.03.2018 г. до 16.03.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и включва:
- изпит за определяне на физическата годност;
- тест за проверка на общата култура;
- събеседване с кандидатите.
3.2.1. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с „Програмата за физическа подготовка
и спорт във въоръжените сили на Република България” (обявена с M3 № ОХ-746/ОЗ. 12.2010 г.) и включва:
- упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10x10 метра);
- упражнение № 3 (крос 1000 метра);
- упражнение № 11 (коремни преси за 1 мин);
- упражнение № 12 (лицеви опори за 1 мин).
Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 2 и са публикувани на
сайта на ВВМУ (http://www.naval-acad.bg).
3.2.2. Тестът за обща култура обхваща няколко научно - приложни области от средното образование.
Всеки въпрос е с 4 (четири) възможни отговора, от които 1 (един) е верен.
За всеки верен отговор се получава по 1 (една) точка.
Общото време за провеждане теста за обща култура е 60 (шестдесет) минути.
Състезателният бал се формира като сума от получения брой точки от:
а. Изпит по физическа подготовка;
б. Тест за проверка на общата култура;
в. Оценка от диплома за образование
г. Премината начална военна подготовка;
Критериите и редът за формиране на състезателния бал (Приложение № 1) на кандидатите, допуснати до участие в
конкурса са публикувани на интернет страницата на ВВМУ (http://www.naval-acad.bg).

3.2.3.Събеседване
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
Кандидатите се уведомяват писмено за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването за резултатите от
конкурса. Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.
4. Необходими документи.
4.1. Заявление (попълва се четливо и се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния
адрес, e-mail и телефон за връзка).
4.2. Автобиография;
4.3. Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен и приложенията към тях; от
документи за придобити допълнителна квалификация и правоспособност;
4.4. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
4.5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска
комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);
4.6. Свидетелство за съдимост;
4.7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
4.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса
или резерва (ако имат такова);
4.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието
за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);
4.10. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на
служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили
договор за служба в доброволния резерв);
4.11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);
4.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6
от ЗОВСРБ);
4.13. Съгласие за обработка на лични данни.
4.14. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Съгласно чл.21 от Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна
служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:

- писмо-направление от военното окръжие;
- лична карта;
- документ от психодиспансер (център за психично здраве);
- лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми,
алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
- военноотчетна книжка на служилите военна служба.
5. Място и срок за подаване на документи.
Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности е необходимо да подадат лично писмено заявление,
включително с приложенията към него, до началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, чрез структурите на Централно военно
окръжие (ЦВО) по постоянен адрес на местоживеене в срок до 02.02.2018 г.
До 28.02.2018 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) изпращат заявленията на кандидатите и
приложенията към тях до началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
6. Кандидатите за матроси, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на
договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.
7. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години в т. 6 се прилага по отношение на кандидатите, които
отговарят на следните условия:
7.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са освободени по
дисциплинарен ред.
7.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба
(кадрова военна служба).
Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 7.1. и 7.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.
8. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице
отговорно за провеждане на конкурса.
9. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба,
приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на
сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:
9.1. Подаване на жалба - до седем дни от уведомяването на кандидата.
9.2. Произнасяне по жалбата - до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
10. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на
класираните кандидати се извършва след:

- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
- издаване на изискуемите разрешения за достъп до класифицирана информация за конкретната длъжност.
11. Телефони за информация във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“:
052/552 230; 052/552 222 (вътр. 16704, 16731).
Информация за всеки етап от провеждането на конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата на ВМС
(http://www.naval-acad.bg).
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „ЛИЧЕН СЪСТАВ”
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